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Abstract
Financial institutions are among the most important functions of urban economics that underlie the
competition between urban and inner-city neighborhoods across the city provides. Hence, Identify the
spatial distribution of facilities and adhere to a balanced distribution of these facilities is essential.
This is influenced by several factors. Spatial data models and tools that are designed in geographic
information systems can identify and measure the spatial distribution of financial institutions and
credit and to determine the factors influencing the spatial distribution of this facility are used. This
research aimed to investigate the spatial distribution of financial institutions and credit in Ardabil and
to assess the relationship between population density and the distribution of financial centers in the
city and to identify factors influencing the spatial distribution of these facilities is done. To measure
the spatial distribution of financial institutions and credit nearest neighbor models, the standard
deviation curves and clustering high and low, in order to examine the spatial correlation between
population density and the number of financial centers index and for modeling the factors affecting
the distribution of bivariate Moran These facilities spatial regression model and ordinary least squares
and geographical weight regression(GWR) is used. The results of the research findings show that
financial institutions and credit Ardabil to cluster in north and south direction the city has established.
Between the population and the number of financial centers in each area as well as spatial
autocorrelation, there was a weak positive, indicating little attention to this factor is the positioning of
financial institutions and credit. Also geographical weighted regression model with determination
coefficient of 0.88 and adjusted coefficient of determination of 0.84 indicating influence of
independent variables in the spatial distribution of financial and credit institutions.
Keywords: Financial and credit institutions, spatial distribution, spatial autocorrelation, GWR model,
Ardabil.
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 - 1دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 - 2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چکیده
مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی شهری است که زمینهی رقابت بین شهری و درون شهری را در
بین محالت شهر مهیا میسازد .از این رو الگوی توزیع فضایی این تسهیالت و رعایت توزان در مکانیابی و استقرار آن امری بسیار
مهم است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد .از این رو مدلها و ابزارهای آمار فضایی موجود در سیستم اطالعات جغرافیاایی
میتواند در شناسایی پهنههای تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و سنجش الگوی توزیع فضایی آنها و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش
فضایی  -مکانی این تسهیالت مؤثر واقع شود .از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری
موجود در شهر اردبیل و سنجش میزان ارتباط بین تراکم جمعیت و میزان پراکنش مراکز مالی مستقر در شهر و به منظور شناسایی و
تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی این تسهیالت انجام شده است .برای سنجش الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری از
مدلهای نزدیکترین همسایگی ،منحنی انحراف استاندارد و خوشهبندی کم و زیاد ،در راستای بررسی خودهمبستگی فضایی باین
تراکم جمعیت و تعداد مراکز مالی از شاخص دومتغیره موران و جهت مدلسازی عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی تسهیالت مذکور نیز از
مدل حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی ) (GWRاستفاده شده است .نتایج به دست آمده از یافتههای تحقیق نشان
میدهد که مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل به صورت خوشهای و در جهت شمالی و جنوبی این شهر استقرار پیدا کرده است.
بین جمعیت و تعداد مراکز مالی موجود در هر ناحیه نیز خودهمبستگی فضایی مثبت ضعیفی برقرار بود که نشانگر کم توجهی به این
عامل در مکانیابی مؤسسات مالی و اعتباری میباشد .همچنین نتایج مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی باا R2ی برابار باا  0/88و R2

تعدیل شدهی  ،0/84نشان دهندهی تاثیرگذاری متغیرهای مستقل در پراکنش مکانی  -فضایی مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.
واژههای کلیدی :مؤسسات مالی و اعتباری ،الگوی توزیع فضایی ،خودهمبستگی فضایی ،مدل  ،GWRشهر اردبیل
* نویسنده مسؤول
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این مقاله مستخرج از پروژه تحقیاتی با عنوان تحلیل توزیع فضایی و مکانی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل است که با تصویب و حمایت مالی
حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده است.
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مقدمه و بیان مسئله
از دیرباز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در سیر تحول ،رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان ،از جایگااه
ممتازی برخوردار بوده و وجود آنها در توسعه کشورها امری ضروری و اجتنابناپذیر بوده است .در جهاان اماروز
توسعه و پیشرفت کشورها با توسعه بازارهای مالی و به خصوص صانعت بانکاداری آن کشاورها رابطاهای مساتقیم
دارد (سیف .)70 :1384 ،اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه دولاتهاا را بار
آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطالحا سیاستهای پولی و اعتباری نامیده میشود،
گردش پول را در جامعه تنظیم نمایند .بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با در اختیار داشاتن قسامت عمادهای از
وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی ،نقش بسیار مهمی را در هار نظاام اقتصاادی
ایفاء مینمایند و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند (حسینی هاشمی.)10 :1384 ،
از سوی دیگر فضاهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کاربریها در سطح شهر هستند کاه
نقش قابل توجهی در باال بردن تامین منابع مالی و قدرت اقتصادی شهر و شهروندان دارند .لاذا باا توجاه باه نقاش
ویژهای که این کاربری در ارائه خدمات مالی به شهروندان و مدیریت بهینه شهری دارند ،بایستی چهارچوب مناسبی
به منظور انتخاب مناطق جغرافیایی مناسب واحدهای بانکی و توزیع بهینه آنها در شهر فراهم شود .امروزه گازینش
منطقه بهینه برای ایجاد یک کاربری در حوزه جغرافیایی معاین جازء مراحال مهام یاک پاروژه اجرایای اسات کاه
پیچیدگی مسایل شهری باعث شده متغیرهای متعددی در مکانگزینی کاربریهای مذکور تاثیرگذار باشد (رهنمایی و
همکاران .)47 :1391 ،متغیر جمعیت از جملهی متغیرهایی است که میتواند در مکانگزینای و پاراکنش امکاناات و
تسهیالت شهری و علیالخصوص مؤسسات مالی و اعتباری موثر واقاع شاود .از ایان رو در تحقیاق حاضار بار آن
هستیم تا تناسب توزیع مکانی  -فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل را در ارتباط با معیار جمعیتی و ساایر
معیارهای کالبدی و کارکردی بسنجیم و ضمن تعیین الگوی توزیع آن به ارزیابی خودهمبساتگی فضاایی متغیرهاای
ذکر شده با الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در شهر اردبیل بپردازیم و به دو سوال زیر پاساخ
دهیم؛ اوال اینکه آیا مکانیابی و جانمایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل باا توجاه باه عامال جمعیتای و نیااز
ساکنین صورت گرفته است؟ و ثانیا اینکه عوامل مؤثر در توزیع جغرافیایی این تسهیالت کدامها هستند؟
ارزیابی وضعیت استقرار مراکز مالی و تجاری ،به ویژه بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری در برابر سایر رقباا
را میتوان مهمترین مسئلهی پیش روی بانکها در راستای بازنگری مجدد ساختار شبکهی باانکی آنهاا ،باه منظاور
کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری دانست (فرجی سبکبار و همکاران .)78 :1392 ،در این رابطه شااید ایان سائوال
در ذهن مخاطب ایجاد شود که با مجازی شدن (بعبارتی اینترنتی شدن) اکثار خادمات باانکی و مؤسساات ماالی و
اعتباری (بانکداری الکترونیک) آیا نیازی به بررسیهای مکانی  -فضایی و تحلیال مکاانی در مطالعاات مرباوط باه
مؤسسات مربوطه وجود دارد یا خیر؟ در جواب این سئوال باید گفت که با پیشرفت فناوری اطالعات و تکنولاوژی
و همچنین ظهور جامعه شبکهای ،نه تنها از اهمیت مکان و تحلیلهای مکانی  -فضایی کاسته نشده ،بلکاه باا وقاو
کلیه اتفاقات و امورات روزمره بشر بر روی مکان جغرافیایی ،این حس که جدایی از مکان امکاانپاذیر نیسات ،روز
به روز تقویت میشود و اهمیت تحلیلهای فضایی به طور روزافزونی در جهان فنآوری در حال افزایش است.
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اهمیت و ضرورت تحلیل توزیع فضایی  -مکانی مؤسسات مالی و اعتباری از بُعدی دیگر نیاز محارز و آشاکار
است و آن تاکید مطالعات جدید در قالب طرحهای توسعه راهبردی شهرها به بانکی شدن شهرهاسات .چراکاه هار
چقدر شهرهای ما بانکی شوند ،بهتر میتواند به ارائه خدمات مالی باه شاهروندان پرداختاه و در عرصاه جهاانی باه
رقابت با سایر شهرهای جهانی که این نیز (رقابتپذیری) یکی از اصول  CDSاست ،بپردازند .اینجاسات کاه لازوم
توجه به تحلیل توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری بیشتر احساس میشود و بایستی در ایان راساتا تاالشهاای
درخوری صورت گیرد تا با تحلیل موارد مرتبط با پراکنش مکانی آن ،به کم و کیف موضو پای بارده و در راساتای
همسوسازی توزیع این عناصر با پراکنش کانونهای جمعتی (به منظور رفع نیاز ساکنین آن) گام برداشت.
هدف کلی تحقیق پیش رو ارزیابی نحوهی توزیاع فضاایی مؤسساات ماالی و اعتبااری در ساطح شاهر اردبیال
میباشد .اما تعیین الگوی توزیع و پراکنش فضایی  -مکانی مؤسسات مالی و اعتبااری شاهر اردبیال؛ تعیاین جهاات
توزیع فضایی موسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل؛ سنجش میزان خودهمبستگی توزیع فضایی مؤسساات ماالی و
اعتباری شهر اردبیل با تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر اردبیل به منظور سانجش نیاازمحور باودن مکانیاابی و
جانمایی این تسهیالت و مدلسازی عوامل مؤثر بر تغییرات پراکنش مکانی  -فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شاهر
اردبیل اهداف جزئی تحقق حاضر هستند .با توجه به بیان مسأله و اهداف تحقیق سواالت زیر بارای دساتیاابی باه
اهداف طراحی شدهاند:
 -1توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل از چه الگویی تبعیت میکند و پراکنش این تسهیالت در
چه جهت جغرافیایی صورت گرفته است؟
 -2آیا توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل با تراکم جمعیت ارتباط معنیداری دارد؟
 -3چه عواملی بر تغییرات پراکنش فضایی  -مکانی این تسهیالت اثرگذار بوده است؟
پیشینه تحقیق
در ارتباط با توزیع فضایی امکانات و تسهیالت عمومی ،پژوهشهای زیادی در ایاران و جهاان صاورت گرفتاه
است ولی برعکس در ارتباط با توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری تحقیقات اندکی انجام شده است که در اکثر
این تحقیقات مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها از نظر وضعیت مطلوبیت مکان استقرار و میزان مطلوبیت دسترسی
و خدماتدهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره میشود:
ابوبکر کِی .مونقونو و همکاران )2015( 1تحقیقی را با عنوان روابط فضایی بین مکان بانکهای قرضهای کوچاک
و فقر در نیجریه ،به منظور سنجش همبستگی بین فقر مطلق و موقعیت فضایی بانکهاای قرضاهای کوچاک در دو
سطح ژئوپلیتیکی و منطقهای انجام دادهاند .نتایج تحقیق بیانگر ارتباط معکوس بین تمرکز بانکهای قرضهای کوچک
و وضعیت فقر مطلق در سطح منطقهای و ایالتی بوده است .میزان  rدر سطح منطقهای  -0.85و در سطح ایاالتی نیاز
برابر با  -0.38بوده است که داللت بر ارتباط قوی بین این بانکها و فقر دارد.

Abubakar K. Monguno et al
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الینا لوکا )2014( 1تحقیقی را با عنوان توزیع فضایی فعالیتهای بانکی رومانیایی باین ساالهاای  2009تاا 2012
انجام داده است .ایشان بیان میکنند که هدف نگارش تحقیقشاان شناساایی ساطح تمرکاز فعالیاتهاای بانکاداری
رومانیایی و تجزیه و تحلیل تغییرات ثبت شده در دورههای مورد مطالعه میباشد .ایشاان در نهایات باه ایان نتیجاه
رسیدهاند که توزیع فضایی بانکها در محدوده تحقیق به صورت تصادفی صورت گرفته است و فعالیت آنهاا غالباا
به محدوده سرزمینی خود محدود میشود.
اوالیمی و آمِن اُسامِد )2013( 2در تحقیقی باا عناوان تااثیر توزیاع فضاایی مؤسساات ماالی خارد بار تولیادات
کشاورزی و توسعه در ایالت اکیتی ) (EKITIنیجریه به بررسای تااثیر توزیاع فضاایی مؤسساات ماالی کوچاک در
توسعهی کشاورزی در ایالت اکیتی نیجریه پرداخته است .یافتههای حاصل از تحقیق نشان داده است که در محدوده
مورد مطالعه مشکالت مربوط به تامین وثیقه (ضمانت ،ضامن) و تسهیالت محدود به عنوان موانع عمده بار سار راه
توسعهی کشاورزی محسوب میشوند .محققین با توجه یافتههای تحقیق خود پیشنهاد میکنند که سیاساتی منطعاف
برای تضمین (ضمانت) اتخاذ شود تا موجب تسهیل دسترسی به تسهیالت اعتباری برای کشاورزان شناسایی شده به
خصوص در محدوده مورد مطالعه گردد.
ادبوبویه و همکارانش )2012( 3نیز تحقیقای را باا عناوان یاک رویکارد GISی بارای مادیریت توزیاع فضاایی
مؤسسات مالی و مکانیابی آن در آوکا ،4ایالت آنامبرای 5نیجریه انجام دادهاند .ایشان در تحقیق خود باه منظاور ثبات
موقعیت فضایی  -مکانی مؤسسات مالی از  GPSاستفاده نمودهاند و جهت مدلسازی ،تجزیه و تحلیل دادههاا ،تهیاه
نقشههای موضوعی و نمایش توزیع فضایی مؤسسات مالی در محدوده تحقیق از نرمافزار  Arcgis 9.2بهره بردهاناد.
ایشان با توجه به قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی توصیه میکنند که نقشههای دیجیتالی ساخته شده به عنوان
پایهای برای تصمیمات آتی به منظور تحقق کسب و کار کارآمد و توسعهی اجتماعی همیشه در دسترس باشد.
عشورنژاد و همکارانش ( )1395در تحقیقی با عنوان مدلسازی روابط فضایی عوامل مؤثر در استقرار مراکز ماالی
و اعتباری موجود در شهر تهران با رگرسیون وزنی جغرافیایی سعی نمودهاند با استفاده از متغیرهای مراکز آموزشای
و فرهنگی ،اداری ،تفریحی ،بهداشتی و درمانی ،اقتصادی و تجاری ،ترافیکی ،حمال و نقلای و جمعیتای باه عناوان
متغیرهای مستقل ،تغییرات توزیع فضایی مراکز مالی و اعتباری را به عنوان متغیر وابسته مدلسازی نمایند .نتاایج ایان
تحقیق بیانگر دقت قابل قبول مدل مورد استفاده بوده است .چرا که مقاادیر  R2بارآورد شاده در مدلساازی رواباط
متغیرهای مستقل و وابسته برابر  0.88بوده است که موید میزان باالی اثرگذاری متغیرهای مساتقل اساتفاده شاده در
تغییرات توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران میباشد.
حاتمینژاد و همکاران ( ،)1393در تحقیقی با عنوان تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولیاد در
راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعه موردی :شرکتهای کارگزاری خدمات بیماه آسایا) جغرافیاای
مکانی شرکتهای کارگزاری خدمات بیمه و کارکرد آنها را در رابطه با پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی نشاان
1
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دادهاند .هدف پژوهش مذکور تحلیل مکانی و کارکردی خدمات بیمه در راساتای پیوناد تهاران باا شابکه شاهرهای
جهانی از طریق شاخص حضور و پیوند شرکتهای کارگزاری بیمه بوده است که با انجام آن به نتاایج ذیال دسات
یافتهاند -1 :کالنشهر تهران ،مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات شرکتی بیماه در ایاران اسات؛  -2از نظار فضاایی،
خدمات بیمه الگویی مشتری محور داشته و به سمت مناطق شمالی و کانون خدمات شرکتی کالنشهر تهران حرکات
میکنند؛  -3از نظر خدمات شرکتهای بیمه ،تهران پیوند بسیار ضعیفی با شبکه شهرهای جهاانی دارد .و در نهایات
اینکه تهران در این بخش (بیمه) ،شهری جهانی شمرده نمیشود.
فرجی سبکبار و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان ارزیابی مکان استقرار شعب بانکها و مؤسسههای مالی و
اعتباری منطقهی شش شهر تهران ،با استفاده از روش دیماتیل و فرآیند تحلیل شبکهای و باا بهارهگیاری از سیساتم
اطالعات جغرافیایی به ارزیابی وضعیت استقرار (میزان مطلوبیت و یا عدم مطلوبیات) باناکهاا در محادوده ماورد
مطالعه پرداختهاند .ایشان بعد از شناسایی معیارها و عوامل ماؤثر در اساتقرار مؤسساات ماالی و اعتبااری باه روش
دیماتیل روابط بین معیارها و عوامل را شناسایی نمودهاند و از مدل فرآیند تحلیل شبکهای ) (ANPنیاز در وزنادهی
به معیارهای تحقیق بهره بردهاند .در نهایت از عملگر جمع جبری فازی به منظور پهنهبندی منطقه استفاده کردهاند که
نتایج آن بیانگر وضعیت شعب بانکها و مؤسسات مالی موجود در منطقه شش شهر تهران بوده است.
رهنمایی و همکاران ( ،)1391در مقالهای با عنوان تحلیل فضایی  -مکاانی نظاام باانکی در کالنشاهر رشات ،باا
توجه به توزیع فضایی نامطلوب شعب بانکها در شهر رشت به بررسی و کشاف ضاوابط ماوثر در توزیاع فضاایی
واحدهای بانکی شهر رشت پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که اغلب بانکها نقاط حساس و اساتراتژیک شاهر را
برای فعالیتهای خود برگزیدهاند و همچنین توزیع فضایی شعب بانکهای شاهر رشات از الگاوی فضاایی مراکاز
اقتصادی و تجاری پیروی میکنند.
خاتمی فیروزآبادی و همکاران ( ،)1391در تحقیقی به ارائه مکانهای بهینه جهت استقرار شعب جدیاد موسساه
قوامین پرداختهاند .ایشان در تحقیق خود بعد از شناسایی معیارهای موثر در تحقیاق ،باه کماک پرسشانامه باا روش
 ،AHPوزن معیارها را تعیین کرده و بعد از فراهم سازی الیهها و تهیه نقشههای مربوطه ،آنها را روی هم گذاشته و
بر مبنای مدل ریاضی حداکثر پوشش ،احداث  4شعبه جدید را پیشنهاد نمودهاند.
کریمی ( ،)1391در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که با هدف بیشینهسازی بهرهوری بانکها از طریاق پوشاش
معیارهای مختلف و کمینهسازی هزینههای عملیاتی نگارش نموده بود ،یک الگوریتم تکاملی با ویژگایهاای جدیاد
به منظور اصالح پراکندگی جغرافیایی تسهیالت بانکی ارائه کرده است .نتاایج حاصاله بیاانگر قادرت الگاوریتم در
دستیابی به پاسخهای بهینه ،مقیاسپذیری مناسب نسبت به افزایش ابعاد مسئله ،همگرایی قابل قبول و پایداری باالی
آن در شرایط مختلف میباشد.
فرجی سبکبار و همکارانش ( )1391مقالهای را با عنوان ارزیابی ظرفیت دستگاههای خودپرداز در شعب بانکهاا
و مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از ) (ANPو ) ،(GCAبه منظور بررسی وضعیت خادماتدهای دساتگاههاای
خودپرداز در حد واسط میدان انقالب و میدان فردوسی و خیابان انقالب تهاران باه نگاارش درآوردهاناد .ایشاان در
تحقیق خود از مدل فرآیند تحلیل شبکهای برای وزندهی معیارها و از مدل خوشهبنادی خاکساتری بارای مدلساازی
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فضایی و پهنهبندی بر اساس شعا تاثیرگاذاری معیارهاا در  4کاالس اساتفاده نماودهاناد .بار پایاهی نظرسانجی از
کارشناسان ،مدل به کار بسته شده در این تحقیق خیلی خوب توصیف شده است.
سجاد اللهی رودپشتی ( )1390نیز در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با استفاده از رویکردهای کمی و کیفای و
با استفاده از نرمافزارهای  GIS ،Expert choice ،SPSSو  Lingoمکانهای مناسب احداث شعب باناک را در شاهر
رشت برای جانمایی شعب مؤسسه مالی و اعتباری قوامین مورد ارزیابی و شناسایی قرار داده است .ایشان در نهایت
به این نتیجه دست یافتهاند که با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش میتوان  95درصد از تقاضاای منطقاه ماورد
مطالعه را با احداث حداکثر  4شعبه در نقاط مشخص شده تحت پوشش قرار داد.
عشورنژاد و همکاران ( ،)1390تحقیقی را با هدف ارائه مدلی برای یافتن مکانهای جدید استقرار شعب بانکهاا
و مؤسسات مالی و اعتباری انجام دادهند و در نهایت به شناسایی و معرفی مکانهای جدید استقرار شعب بانک تات
با  7شعبه پرداختهاند.
قربانی ( ،)1388در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان طراحی و پیادهساازی یاک سیساتم حاامی تصامیم
مکانی ) (SDSSمطالعه موردی :تعیین شعب بهینه بانکی ،باه ارزیاابی کاارایی شاعب باناک در یاک شابکه باانکی
پرداخت و با بازنگری مجدد به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری رسید.
موسوی ( )1380در رساله خود تحت عنوان اولویتبندی و انتخاب مکاان مناساب شاعب باناک کشااورزی باا
استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی ) ،(ANPمکانیابی شعب بانک کشااورزی را از دو بعاد مکاانیاابی
ناحیهای و نقطهای مورد ارزیابی قرار داده است.
با بررسی در تحقیقات انجام شده در ایران در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتبااری مایتاوان دریافات کاه اغلاب
پژوهشگرانی که به تحلیل فضایی مؤسسات مالی و اعتباری پرداختهاند ،بیشتر به تحلیالهاای سااده بسانده کارده و
شاید بدلیل عدم آشنایی کافی با سامانه اطالعات جغرافیایی از تحلیل الگوهای فضایی استقرار عناصر ماذکور پرهیاز
نموده و در اغلب موارد به پیشنهاد مکانهای بهینه استقرار پروژههای جدید اقدام نمودهاند .همچنین میتاوان اذعاان
نمود که تاکنون تحقیقات اندکی در حوزهی تحلیل فضایی مؤسسات مالی و اعتباری در ایران صاورت گرفتاه اسات
که از این نظر جای کار بسیاری در این حوزه وجود دارد .همچنین با بررسیهای به عمال آماده توساط نگارنادگان
تحقیق حاضر مشخص شد که تاکنون تحقیقی در ارتباط با توزیع فضاایی مؤسساات ماالی و اعتبااری شاهر اردبیال
صورت نگرفته است .بنابراین در نوشتار حاضر جهت پوشش دادن خالءهای مطالعااتی در حاوزه موضاو تحقیاق
الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در شهر اردبیل تعیین شده و ضمن مشخص نمودن مکانهای
رقابتی جهت استقرار این تسهیالت در سطح محالت شهر ،عوامل مؤثر بر پاراکنش فضاایی ایان تساهیالت نیاز باا
استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی مدلسازی خواهد شد.
مبانی نظری
امروزه در عصری به سر می بریم که مشتری مداری یک اصل سودآور در کسب و کار است .توجه و احترام باه
مشتری و جلب رضایت وی مورد توجه بیشتر سازمانها و مؤسسات است .زیرا آنان دریافتاهاناد کاه کساب و کاار
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بدون مشتری بیمعنا است .این تفکر در ارتباط با بانکها و مؤسسات ماالی و اعتبااری نیاز مطارح اسات و تاالش
میشود با سیاستهای گوناگون ،مشتری جذب و حفظ شود .یکی از این سیاستهاا ارائاه خادمات در مکاانهاای
مناسب و محلهای مورد نظر مشتریان است .هر چاه موقعیات شاعب از نظار دسترسایپاذیری مناسابتار باشاد،
هزینههای مراجعه به بانک از نظر مشتری کاهش و قابلیت دسترسی به بانک افزایش مییابد و در نتیجاه تمایال باه
افتتاح حساب و استفاده از خدمات بانکی دیگر به وسیله مشتری بیشتر میشاود .افازایش و شادت رقابات و ارائاه
خدمات در مکان مناسب و محلهای مورد نظر مشتریان ،عوامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان هساتند؛
بنابراین مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ،به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداختهاناد تاا ضامن ارائاه خادمات
بهتر ،حوزه وسیعتری را تحت پوشش قرار دهند .با این فرض میتوان گفت :هر چقدر مناطق بیشتری تحت پوشش
قرار گیرد ،مشتریان بالقوه بیشتری در محدودهی جذب شعب قرار میگیرند .از سوی دیگر هزیناههاای جاباهجاایی
برای رسیدن به شعبه نیز کاهش یافته ،تعداد دفعات مراجعه مشتریان به بانک افزایش مییابد و مشاتریان از خادمات
بیشتری استفاده میکنند (فرزد و همکاران 118 :1392 ،و .)119
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با موضو تحقیق نوشتار حاضر مایتاوان دریافات کاه هار یاک از
پژوهشگران و صاحب نظران در تحلیل عوامل مؤثر بر توزیع فضایی مراکز مالی و اعتباری از زاویاهای خااص وارد
شدهاند .چنانکه بورکی 1در مطالعهای که در ساال  2004در رابطاه باا بررسای توزیاع مکاانی واحادهای باانکی در
کارولینای جنوبی ایاالت متحده آمریکا انجام داده است ،به این جمعبندی رسیده است که مؤسسات مالی و خادمات
بانکی بیشتر تمایل دارند در نواحی دارای جمعیت جوانتر ،مراکز تمرکز بیشتر اقلیتها و منااطق دارای ساکنهی باا
سطح سواد کمتر فعالیت نمایند .همچنین از نظر ایشان بین درصد مالکیت بر واحدهای مساکونی و افاراد متاهال و
تعداد مؤسسات مالی ناحیهی جغرافیایی رابطهی مستقیمی وجود دارد.
همچنین داگالس )1988( 2معتقد است که با تغییار در عوامال جمعیتای و اقتصاادی ،محادودیتهاای احاداث
واحدهای بانکی باید به گونهای باشد که بر میزان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی تاثیر منفای نگاذارد .باه طاور
کلی ایشان را اعتقاد بر این است که افزایش تعداد واحدهای بانکی بر میزان دسترسی مشاتریان بار خادمات باانکی
تاثیر مثبتی دارد ولی باید این امر را در نظر داشت که افزایش صرف مؤسساات ماالی و اعتبااری متضامن افازایش
مطلوبیت دسترسی به این تسهیالت نیست ،بلکه بایستی در تحلیلهای خود ،مکان اساتقرار و نحاوه توزیاع فضاایی
این تسهیالت را نیز در نظر داشته باشیم.
فارغ از هر گونه قضاوت و پیشفرضی در رابطه با عوامل مؤثر در توزیع فضایی و نحوه اساتقرار مراکاز ماالی و
اعتباری ،باید این امر را در نظر بگیریم که صنعت بانکداری به مانند سایر فعالیتهای بازرگانی با دو کاارکرد عماده
تقاضا (مشتریان) و عرضه (منابع مالی ،خدمات مالی ،سرویسهای مشاتریان و  )...ساروکار دارد .در بحاث تحلیال
بازار ،میزان تقاضا و عرضهی خدمات هر دو به مکان و موقعیت جغرافیایی تسهیالت و مراکز مالی و اعتبااری و باه
طور کلی مراکز تجاری بستگی دارد (خاتمی فیروزآبادی و همکاران )133 :1391 ،چرا که همهی این فعالیاتهاا در
Burkey
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مکان صورت میگیرد .از این رو موقعیت مکانی این تسهیالت هم میتواند در میزان تقاضا و عرضهی خدمات موثر
واقع شود و هم در میزان رقابت بین مؤسسات مالی و اعتباری تاثیرگذار باشد .با توجه به اینکه موقعیت مکانی کلیاه
کارکردها و فعالیتها و خاصه فعالیتهای بازرگانی ،مالی و تجااری را مایتاوان در سیساتم اطالعاات جغرافیاایی
تصویرسازی و مورد تحلیل قرار داد ،در این نوشتار قصد داریم با استفاده از تکنیکهای آمار فضایی الگوی پراکنش
فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل را مورد بررسی قرار دهیم تا اوال مکانهای تمرکز و رقابت مؤسساات
مالی و اعتباری شهر را مشخص نماییم و ثانیا عوامل اصلی مؤثر بر تمرکز و پراکندگی این تسهیالت را تعیین کنیم.
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر اردبیل قلمرو این تحقیق میباشد که در مختصات جغرافیایی  48درجه و  15دقیقاه تاا  48درجاه و  19دقیقاه طاول
شرقی و  38درجه و  11دقیقه تا  38درجه و  17دقیقه عرض شمالی اساتقرار یافتاه اسات (شاکل  .)1ایان شاهر بار اسااس
مصوبات طرح جامع ( )1390به  4منطقاهی شاهرداری و  44ناحیاهی شاهری تقسایم شاده اسات .مسااحت شاهر در ساال
 1394بیش از  6100هکتار و جمعیت آن مطاابق آخارین سرشاماری رسامی در ساال  485153 ،1390نفار باوده اسات .در
این شهر حدود  237واحد بانکی و مؤسسه مالی و اعتباری وجود دارد که بیشاتر در محادودهی مرکازی شاهر و در راساتای
خیابانهای اصلی شهر اردبیل تمرکز یافتهاند .موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل در شکل ( )1نمایش یافته است.

شکل :1 -نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
مأخذ :ترسیم نگارندگان بر اساس نقشههای پایهی وزارت کشور1394 ،
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روششناسی تحقیق
نوشتار حاضر با ماهیتی کاربردی و بر پایهی روش توصیفی  -تحلیلی به نگارش در آمده است .روش گردآوری
دادههای مورد نیاز در تحقیق حاضر تلفیقی از روشهای میدانی و کتابخانهای میباشد .به این صورت که با مراجعاه
به شعب مرکزی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل ،لیست شعب موجود در سطح شهر تهیه و هر یک
از مؤسسات مالی و اعتباری به صورت یک عارضهی نقطهای و بر اساس آدرسهای ثبت شده وارد سامانه اطالعات
جغرافیایی گردید و به روش مشاهده میدانی صحت اطالعات وارد شده در سامانه ماورد سانجش قارار گرفات .باه
منظور تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از روشهای گرافیک مبنایی چون روش خودهمبستگی فضایی و توابع آماار
فضایی موجود در سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است .در این مرحله بعد از گردآوری و فراهمسازی آمار
و اطالعات مورد نیاز ،فاکتورهای مؤثر در تحقیق به کمک نرمافزار  ARCGIS 10.3نقشهساازی و باه کماک جعباه
ابزار تحلیل آمار فضایی و ابزارهای موجود در آن از جملاه ضاریب نزدیاکتارین همساایگی 1و شااخص ماوران

2

(خودهمبستگی فضایی) نحوه توزیع و پراکنش مؤسسات ماالی و اعتبااری و ارتبااط آن باا ساایر پارامترهاا ،ماورد
ارزیابی قرار گرفت.
در تلفیق و تعمیم دادهها ،انتخاب واحدهای پایۀ مناسب یکی از موضاوعات اساسای محساوب مایشاود؛ زیارا
عدمدقت در این مسئله باعث ایجاد خطاهایی میشود که نتایج تحلیلها را غیر قابل اعتماد میساازد .بهتارین روش
برای ارزیابی نو توزیع فضایی استفاده از شبکۀ شش ضلعی است ،زیرا فاصله در همۀ قسمتها تقریبا برابر است و
اثر گوشههای زاویۀ شش ضلعی احتمال خطا را کاهش میدهد .و از طرف دیگر عامل بسیار عمده برای انتخاب این
واحد پایه ،اجتناب از بروز انحراف در داده هنگام ترکیب آنها در واحدهای فضایی بزرگتر است .دادههای اولیه به
شکل نقطهای ،خطی و پلیگونی میباشند که باید در قالب الیههای شش ضلعی تجمیع شوند که این کار باا اساتفاده
از ابزارهای همپوشانی و خالصهسازی ویژگیهای توصیفی الیهها انجام میگیرد .تعیین مقیااس تحلیال فضاایی یاا
ابعاد سلولهای شبکۀ شش ضلعی نیز از بخشهای مهم این تحقیق است ،زیرا اگر ابعاد این شش ضالعیهاا بسایار
کوچک باشد ،سبب میشود الگوهای فضایی ناصحیحی در سطح فضا تشکیل شود و مشکل مغالطۀ (قیاس) زیسات
محیطی 3به وجود آید؛ در حالی که اگر ابعاد آن را بزرگتر از حد در نظار بگیاریم ،سابب از باین رفاتن اطالعاات
موجود در بافت فضایی شهر میشود و مسئلۀ واحدهای فضایی متغیر 4به وجود میآید (کریمیان و همکاران:1394 ،
 6و  .)7لذا بایستی در تعریف ابعاد و مقیاس واحدهای فضایی در تحلیلهای خود دقات کاافی را اعماال کنایم .در
تحقیق حاضر برای ساخت شبکهی سلولهای شش ضلعی از ابزار ایجاد شش ضلعیهای موزاییکی 5استفاده نمودیم
و شهر اردبیل را به  102شش ضلعی تقسیم نموده و دادههای مرباوط باه متغیرهاای مساتقل و وابساته را بارای آن
محاسبه نمودیم.
1

Nearest Neighbor Ratio
Moran's Index
3
ecological fallacy
4
modifiable areal unit problem
5
Create Hexagon Tessellation
2
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به منظور تعیین عوامل مؤثر در مدلسازی پراکنش فضایی مؤسسات مالی و اعتباری به بررسی تحقیقاات صاورت
گرفته در این حوزه اقدام نموده و در نهایت بعد از جمعبندی به سه عامل جمعیتی ،کالبدی و کارکردی دست یافتیم
که بر اساس مطالعات صورت گرفته و نظر کارشناسان آن ،بیشترین تاثیر را در تغییرات پاراکنش فضاایی مؤسساات
مالی و اعتباری داشتهاند .عوامل مؤثر در تحقیق در جدول ( )1نمایش یافته است.
جدول :1 -فهرست متغیرهای مؤثر در پراکنش فضایی مؤسسات مالی و اعتباری
متغیرهای اصلی

متغیرهای فرعی

نوع متغیر

جمعیتی

تراکم جمعیت

مستقل یا تبیین کننده

همپیوندی فضایی شبکه معابر

مستقل یا تبیین کننده

رشد ادواری شهر

مستقل یا تبیین کننده

فاصله از تقاطعها و میادین اصلی شهر

مستقل یا تبیین کننده

فاصله از خیابانهای اصلی و جمع کننده شهر

مستقل یا تبیین کننده

فاصله از بخش مرکزی شهر

مستقل یا تبیین کننده

تراکم کاربریهای تجاری

مستقل یا تبیین کننده

تراکم کاربریهای آموزشی

مستقل یا تبیین کننده

تراکم کاربریهای اداری

مستقل یا تبیین کننده

تراکم کاربریهای تفریحی و گذران اوقات فراغت

مستقل یا تبیین کننده

تراکم کاربریهای بهداشتی و درمانی

مستقل یا تبیین کننده

شعب فعلی مؤسسات مالی و اعتباری شهر

وابسته

کالبدی

کارکردی

مأخذ( :عشورنژاد و همکاران1395 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران 1391 ،؛ عشورنژاد و همکاران 1390 ،؛ گلی و همکاران)1389 ،

با توجه به اینکه وجود هم خطی در باین معیارهاای ماورد اساتفاده در تبیاین میازان تغییارات پاراکنش فضاایی
مؤسسات مالی و اعتباری ،میتواند اعتبار مدل را خدشاهدار ساازد ،بایساتی در تعیاین متغیرهاا شاروطی را در نظار
گرفت که یکی از این شروط پایین بودن عامل تورم واریانس( 1حتیاالمکان باید پایینتر از  7/5باشد) میباشاد .باه
منظور سنجش میزان  VIFمتغیرهای مورد اشاره جدول ( )1از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) 2اساتفاده شاد و
در نهایت از بین متغیرهای موجود در این جدول ،متغیرهایی چون؛ تراکم جمعیت ،همپیوندی شبکهی معابر و تراکم
کاربریهای تجاری ،آموزشی ،اداری ،تفریحی و گذران اوقات فراغت و کاربری بهداشتی ،درمانی ،با توجه به پاایین
بودن میزان VIFشان انتخاب و در مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
مدلهای تحقیق
شاخص میانگین نزدیکترین همسایگی:

شاخص نزدیکترین همسایگی ،3از جمله آزمونهای خوشهبندی است که برای تعیین الگوی پراکندگی پدیدههاا
از آن استفاده میشود .در نتیجه بکارگیری این روش ،شاخصی به نام ( Rnمیزان مجاورت) به دست میآید که دامنه
1

)Variance Inflation Factor (VIF
Ordinary Least Squares
3
Average Nearest Neighbor
2
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آن بین عدد صفر تا  2/15متغیر است .این شاخص پراکندگی سکونتگاهها و عناصر را در سطح ناحیه (شاهر یاا هار
سطح جغرافیایی دیگر) جدا از عوامل موثر در شکلگیری آن بیان میکند و در نتیجه هر چقدر مقادار  Rnباه صافر
نزدیکتر باشد ،نشانگر الگوی توزیع متراکم و خوشهای و هرچه به  2/15نزدیکتر باشد ،بیانگر الگوی منظم و عدد
یک نیز بیان کننده الگوی تصادفی توزیع سکونتگاههاست (فاضل و بیک محمادی .)157 :1391 ،شااخص میاانگین
نزدیک ترین همسایگی از رابطۀ زیر به دست می آید:

که در آن

متوسط فاصله بین هر یک از شاخصها به نزدیکترین همسایه بوده و از رابطۀ زیر باه دسات

میآید:

در معادلۀ باال  Diبرابر است با فاصله ی مابین عارضه ی  iکه در سطح ناحیه مورد تحلیل واقع شده اسات n .نیاز
برابر است با تعداد کل عوارض مکانی مورد تحلیل.
و

نیز میانگین فاصله مورد انتظار عوارض مکانی میباشد که از رابطهی زیر به دست میآید:

در رابطه باال  aمیزان مساحت ناحیه مورد تحلیل و یا حاداقل ساطح پوشاش مساتطیلی پیراماون کال عاوارض
نقطهای را شامل میشود n .نیز تعداد کل عوارض نقطهای را در بر میگیرد.
امتیاز  Z-scoreشاخص نزدیکترین همسایگی نیز از رابطه زیر به دست میآید:

در جایی که  SEبرابر است با:

همانطور که قبال نیز ذکر گردید  Aبرابر با میزان مساحت ناحیه و  n2نیز برابر با توان دوم تعداد عوارض نقطهای
میباشد .مدل شماتیک شاخص میانگین نزدیکترین همسایگی در شکل ( )2به نمایش درآمده است.

شکل  :2 -تصویرسازی شاخص میانگین نزدیکترینهمسایگی ()ESRI, 2015
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تحلیل موران ) (Moran Iیا خودهمبستگی فضایی:

مدلهای متفاوتی برای اندازهگیری خودهمبستگی فضایی وجاود دارد کاه شااخص ماوران یکای از ایان ماوارد
میباشد (رهنما و ذبیحی .)13 :1390 ،خودهمبستگی فضاایی ابازار انادازهگیاری ارتباطاات فضاایی باین موقعیات
عوارض و ارزش اختصاص داده شده به هر عارضه اسات و نتاایج حاصال از آن باه ایان مفهاوم اسات کاه ارزش
صفتهای مطالعه شده ،خودهمبسته اند و همبستگی آنها قابل استناد به نظم جغرافیایی پدیدههاست (غفاری گیالنده
و همکاران .)157 :1393 ،خودهمبستگی به رابطه بین مقادیر باقیمانده در طاول خاط رگرسایون مرباوط مایشاود.
خودهمبستگی قوی زمانی رخ میدهد که مقادیر باقیمانده شدیداً با هم در ارتباط باشند .به عبارت دیگر تغییراتشاان
به صورتی سیستماتیک رخ دهد (عسگری .)60 :1390 ،ارزش موران باین  1و  - 1متغیار اسات ( lee et al, 2001:

 .)31ارزش نزدیک به  1نشان میدهد که به طور کلی نواحی دارای ارزشهای مشابه (باال یا پاایین) ،دارای الگاویی
خوشهای هستند و ارزش نزدیک به  - 1نشان میدهد که به طور کلای ناواحی دارای ارزشهاای غیرمشاابه در کناار
یکدیگر قرار دارند و ارزش صفر نیز نشاندهنده الگویی تصادفی است.
در پژوهش پیش رو به منظور سنجش خودهمبستگی فضایی بین متغیرها از تحلیل دو متغیاره ماوران در محایط
نرمافزار  GeoDaاستفاده شده است .شاخص موران مطابق رابطه ذیل تعریف میشود:

که در آن  nتعداد نمونهها xi ،مقدار متغیر در ناحیه  xj ،iمقدار متغیر در ناحیه  x ،jمیانگین متغیر در کلیه نواحی
و  wijوزن به کار رفته برای مقایسه دو ناحیه  iو  jاست (.)ESRI, 2015
نمودار خروجی تحلیل موران دارای چهار قسمت است و این چهار قسمت یک طبقهبندی از چهار نو
خودهمبستگی فضایی را فراهم میکنند:
High-High؛ بیانگر همبستگی فضایی مثبت بین متغیرهاست (محل قرارگیری نقاط نماینده نواحی در سمت
راست و قسمت باالی محور مختصات)؛
Low-Low؛ نشاندهنده همبستگی فضایی منفی بین متغیرهاست (محل قرارگیری نقاط سمت چپ و قسمت
پایین محور مختصات)؛
High-Low؛ بیانگر همبستگی گروههای دور از میانگین میباشد (محل قرارگیری نقاط سمت راست قسمت
پایین محور مختصات)؛
Low-High؛ بیانگر همبستگی فضای منفی (پرت)( ،محل قرارگیری نقاط سمت چپ باالی محور مختصات)
(رهنما و آفتاب.)35 :1394 ،
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رگرسیون وزنی جغرافیایی

روش رگرسیون وزنی جغرافیایی را نخستین بار براندسون ،فودرینگهام ،و کارلتون در سال  1996طراحی و ارائاه
کردند .این روش در واقع تکنیکی آماری است که ارتباطات بین متغیرهای فضایی را در یک فضای غیر پایای فرض
شده تحلیل میکند و یکی از اهداف آن رفع محدودیتهای موجود در مدل رگرسیون ساده خطی است.
روش رگرسیون خطی معمولی یک رابطۀ ثابت بین متغیرهای مکانی برای الگوسازی منطقهای فارض مایکناد .الگوهاای
رگرسیون معمولی ،مانند روش حداقل مربعات معمولی ،پویایی مکانی (تغییرات) متغیرهاا را باه حسااب نمایآورناد .مزیات
عمدۀ مدل  GWRدر مقابل الگوهای رگرسیونی معماولی ،تواناایی آن در بررسای کاردن تغییارات مکاانی اسات .ناایساتایی
مکانی به این مفهوم است که میزان اندازهگیری یا تخمین روابط بین متغیرها از محلی به محال دیگار تفااوت مایکناد .روش
 GWRیک فن رگرسیون موضعی است که به طور معنادار رگرسایون معماولی را بارای اساتفاده در دادههاای مکاانی بهباود
داده است .این مدل بر مشکل ناایساتایی در الگوساازی رگرسایونی باا جداساازی موضاعی آمارهاای سراساری و محاسابۀ
روابط بین متغیرهای موضعی برای هر نقطه به صورت جداگانه غلبه میکناد .بار خاالف الگوهاای رگرسایون معماولی ،کاه
یک معادلۀ رگرسیونی را برای توصیف روابط کلی بین متغیرها برقرار میکنند GWR ،اطالعات مکانیای تولیاد مایکناد کاه
تغییرات مکانی بین روابط متغیرها را بیان میکند .بنابراین ،نقشههای تولید شده از این تحلیالهاا نقاش کلیادی در توصایف و
تفسیر غیرایستایی مکانی بین متغیرها بازی میکند (کریمیان و همکاران.)4 :1394 ،
در مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی ( )GWRبه منظور محاسبه تغییرات متغیر وابسته که ناشی از متغیرهای تبیینی
یا توضیحی (مستقل) میباشد ،از رابطه زیر استفاده میشود:

جایی که ( )ui,viمختصات  iامین نقطه در فضا را تشکیل میدهد
نقطه  iاست

متغیر های توضیحی در نقطه  iو

داده شده پارامترهای منطقه ای

تابعی پیوسته از

در هار

میزان خطای مدل میباشد .بارای مجموعاۀ داده هاای

با استفاده از مراحل حداقل مربعات وزنی تخمین زده می شاود .وزنهاای

 wijبرای  i=1,2…,nدر هر موقعیت ( )ui,viبه عنوان تابع پیوسته ای از فواصل بین نقاط  iو دیگار نقااط داده ای باه
دست میآیند ( .)ESRI, 2015مدل شماتیکی نحوهی برآورد در رگرسایون وزنای جغرافیاایی در قالاب شاکل ()3
نمایش یافته است.

شکل :3 -تابع رگرسیون وزنی جغرافیایی
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بحث و تحلیل یافتههای تحقیق
بررسی الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری و خودهمبستگی فضایی محالت:

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور تعیین الگوی توزیع فضایی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موجود در ساطح
شهر اردبیل از ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی استفاده شده است تا به این سوال پاسخ داده شود؛ توزیع فضایی
مؤسسات مالی و اعتباری موجود در شهر اردبیل از چه الگویی تبعیت میکناد؟ باا محاسابه شااخص نزدیاکتارین
همسایگی مشخص شد که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مجااورت و همساایگی یکادیگر و باه صاورت
فشرده و با الگوی فضایی خوشهای در سطح شهر اردبیل تمرکز یافتهاند .این امر بیانگر عدم تاوازن در برخاورداری
محالت مختلف این شهر از تسهیالت و امکانات مالی و اعتباری شهر میباشد .شکل ( )4نتاایج باه دسات آماده از
مدل نزدیکترین همسایگی را نشان میدهد.

شکل :4 -ضریب نزدیکترینهمسایگی محاسبه شده برای سنجش الگوی توزیع فضایی بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری در سطح شهر اردبیل (مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

شاخص نزدیکترین همسایگی محاسبه شده به منظور سنجش الگوی توزیع فضایی مؤسساات ماالی و اعتبااری
برابر  0/48و امتیاز  Zآن نیز برابر  -15/18میباشد P-Value .محاسبه شده در این تحلیل برابر با صفر بوده است که
نشان دهنده اطمینان باالی  99درصد در محاسبات به عمل آمده مایباشاد و نشاان از قطعیات بااالی محاسابات در
تعیین الگوی توزیع خوشهای مؤسسات مالی و اعتباری دارد.
با بررسی الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری مشخص شد که این تسهیالت در سطح شهر اردبیل باه
صورت خوشهای توزیع پیدا کرده است .اما باید توجه داشت که آیا خوشهای بودن الگوی توزیاع در ساطح ناواحی
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نیز صااد اسات یاا خیار؟ یعنای اینکاه منااطق و ناواحی شاهر اردبیال در برخاورداری از ایان تساهیالت دارای
خودهمبستگی فضایی هستند یا خیر؟ و در صورت خودهبستگی فضایی محالت ،آیاا ناواحی بسایار برخاوردار در
مجاورت و همسایگی هم قرار گرفته و خوشههای برخوردار را تشکیل دادهاند یا نواحی کم برخاوردار خوشاههاای
ندار را تشکیل دادهاند؟
به منظور پاسخ به این سواالت از تابع خوشهبندی زیاد و کم 1استفاده نمودیم .نتایج حاصل از این تحلیل کاه در
قالب شکل ( )5نمایش داده شده است ،بیانگر تمرکز خوشهای نواحی با مقادیر و ارزشهاای بااال در نزدیکای هام
میباشد .این امر بدین مفهوم است که نواحی دارای تعداد بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری به صاورت خوشاهای در
مجاورت و همسایگی هم قرار گرفتهاند.

شکل :5 -خوشهبندی زیاد و کم نواحی شهر اردبیل در برخورداری از مؤسسات مالی و اعتباری
(مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

بعد از تائید آماری الگوی توزیع فضایی خوشهای مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل در سطح کل شاهر و در
سطح محالت آن ،نوبت به نمایش فضایی این الگوها و اثارات آنهاا در شاهر مایرساد .در ایان مرحلاه محاالت
برخوردار و کم برخوردار از تسهیالت مالی و اعتباری شهر را نقشهسازی مینماییم تا دیدی جامع از وضعیت توزیع
فضایی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل به مخاطبین تحقیق حاضر بدهد .برای دستیابی به این هادف
از شاخص موران تک متغیره موجود در نرمافزار  GeoDaاستفاده نمودهایم .نتایج حاصال از تحلیال خودهمبساتگی
فضایی نواحی شهر اردبیل از نظر برخورداری از مؤسسات مالی و اعتباری در شکل ( )6نمایش یافته است.
با بررسی این شکل میتوان دریافت که تمرکز بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری در محالت مرکزی شاهر اردبیال
باعث قرارگیری این محالت در طبقه باال  -باالی خوشهای شده است .قرارگیری در این طبقه به مفهوم برخورداری
High/Low Clustering

1
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بیشتر هر یک از نواحی به همراه نواحی مجاور خود از تسهیالت و امکانات مورد بررسی میباشاد .محالتای کاه در
سطح باال  -باال قرار گرفتهاند ،اکثرا محالت قدیمی و مرکزی شهر اردبیل را شامل میشوند که عبارتناد از محاالت
اوچدکان ،سرچشمه ،خیرال ،اصغریه ،گازران ،درگاهی ،معمار ،پیر زرگر ،حاج قهرمان ،باغمیشاه ،مالهاادی و ساایر
محالت مرکزی شهر اردبیل .برعکس محالت مرکزی شهر ،نواحی پیرامونی شهر از نظر میزان دارا باودن مؤسساات
مالی و اعتباری در سطح پایین  -پایین قرار گرفتهاند که مبین مجاورت محالت و نواحی با تعاداد پاایین مؤسساات
مالی و اعتباری میباشد .این محالت عبارتند از سید آباد ،کلخوران ،شهرک کوثر ،شهرک کارشناساان ،دادگساتری و
سایر محالت پیرامونی.

شکل :6 -خودهمبستگی فضایی نواحی شهر اردبیل از نظر برخورداری از مؤسسات مالی و اعتباری موجود
(مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

محاسبات مربوط به منحنی انحراف استاندارد که جهت توزیع جغرافیاایی واحادها و شاعب مؤسساات ماالی و
اعتباری موجود در شهر اردبیل نشان میدهد؛ بیانگر توزیع مؤسساات ماالی و اعتبااری موجاود در شاهر در جهات
شمالی  -جنوبی این شهر میباشد که آن هم حول محور هسته مرکزی شهر اردبیل صورت گرفته است.
تراکم جمعیت و پراکنش فضایی مؤسسات مالی و اعتباری

در این مرحله به بررسی این موضو میپردازیم که آیا مکانیابی و جانماایی مؤسساات ماالی و اعتبااری شاهر
اردبیل در نواحی و محالت این شهر بر اساس میزان جمعیت هر یک از نواحی صورت گرفته است یا اینکاه دالیال
دیگری در نحوهی توزیع فضایی این تسهیالت و امکانات وجود دارد؟
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به منظور پاسخ به پرسش مطرح شدهی فو  ،ابتدا جمعیت بلوکهاای سرشاماری ساال  1390را باا اساتفاده از
افزونههای همپوشانی موجود در نرمافزار  ARCGISبه سلولهای شش ضلعی اضافه کاردیم .ساپس باا اساتفاده از
نرمافزار  GeoDaو شاخص موران دومتغیره محلی به سنجش خودهمبستگی فضایی باین تاراکم جمعیات و تعاداد
مؤسسات مالی و اعتباری فعال در محالت مختلف شهر پرداختیم که نتایج به دست آمده از این تحلیل در شکل ()7
نمایش یافته است .در این تصویر متغیر تراکم جمعیت در محور  Xو تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نیاز
در محور  Yقرار گرفته است.

شکل :7 -خودهمبستگی فضایی بین تراکم جمعیت و تعداد مؤسسات مالی و اعتباری موجود در نواحی شهر اردبیل
(مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

شاخص موران به دست آمده از سنجش خودهمبستگی فضایی بین دو متغیر تاراکم جمعیات و تعاداد باناک در
محالت شهر اردبیل برابر  0/27بوده است .نتیجهی به دست آمده از تحلیل فو بیانگر خودهبستگی فضاایی مثبات
بین تراکم جمعیت محالت شهر اردبیل و تعداد بانکهای موجاود در آنهاا مایباشاد .ایان امار باه مفهاوم تمرکاز
خوشهای محالتی است که مقدار ارزش مترتب بر هر دو متغیر در آنهاا بیشاتر از میاانگین اسات .یعنای اینکاه در
محالت با تراکم بیشتر جمعیت ،تعداد بانک بیشتری نیز وجود دارد و تعدادی از محالت شهر اردبیل که این ویژگی
را دارند در مجاورت هم قرار گرفته و خوشههای با تراکم باالی جمعیت و تعداد بیشتر بانک را تشاکیل دادهاناد .باا
این اوصاف میتوان گفت که بین محالت شهر اردبیل از نظر وجود دو متغیر ذکر شده خودهمبستگی فضایی وجود
دارد ولی این خودهمبستگی با توجه به پایین بودن مقادیر موران محاسبه شده در تحلیل فو  ،ضعیف است .از ایان
میتوان این ادعا را مطرح کرد که در مکانیابی و استقرار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیال باه عامال
جمعیتی کمتر توجه شده است و این امر بیشتر تحت تاثیر سایر عوامل بوده است تا عامل تعاداد و تاراکم جمعیات
محالت.

 / 18فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)28بهار 1397

نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی دومتغیره در قالب نقشههای خوشاهبنادی نیاز قابال نماایش اسات .در ایان
نقشهها ،نواحی در قالب خوشههای باال  -باال و پایین  -پایین ،باال  -پایین و برعکس طبقهبندی میشوند .در شاکل
( )8نقشهی خوشهبندی خودهمبستگی فضایی تراکم جمعیت و مؤسسات مالی و اعتباری به نمایش در آماده اسات.
در این نقشه تعداد  8ناحیه در سطح باال  -باال قرار گرفتهاند .استقرار در این سطح از طبقهبندی بیانگر وجود مقاادیر
باالتر از میانگین تراکم جمعیت و تعداد مؤسسات مالی و اعتباری در هر یاک از محاالت موجاود در ایان طبقاه و
همسایگان مجاور آن میباشد که در این نقشه همهی این محالت ،محالت مرکزی شهر اردبیال را شاامل مایشاود.
تعداد  15ناحیه از نواحی جنوبی و شمالی شهر نیز در طبقه پایین  -پایین قرار گرفته است که بارعکس طبقاهی اول
هم تراکم جمعیت پایینتر از میانگینی دارند و هم تعداد مؤسسات مالی و اعتباری در این نواحی کم است.

شکل :8 -خودهبستگی فضایی بین تراکم جمعیت و تعداد مؤسسات مالی و اعتباری موجود در هر یک از نواحی شهر
اردبیل (مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

در قسمت پایین نواحی قرار گرفته در سطح باال  -باال ،یک ناحیه در سطح پایین  -باال قرار گرفته است که مبین
تراکم پایین جمعیت این ناحیه در کنار وجود تعداد بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری در آن میباشد .در نهایت تعاداد
دو ناحیه در بخش غربی شهر اردبیل و محله گلمغان در سطح باال  -پایین قرار گرفته است که نشان دهناده وجاود
تراکم باالی جمعیت این نواحی در کنار تعداد کم مؤسسات مالی موجود در آنها میباشد.
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مدلسازی عوامل موثر بر پراکنش مکانی ،فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل

با توجه به خودهمبستگی ضعیف بین متغیرهای تراکم جمعیت و تعداد بانکهای موجود در محالت شهر اردبیل
و به دنبال تالش برای شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی باناکهاا و مؤسساات ماالی و همچناین باه منظاور
مدلسازی تغییرات فضایی این اثرگذاری از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده گردید .در این مدل ،متغیرهاایی
چون تراکم کاربریهای آموزشی  -فرهنگی ،اداری ،تجاری ،ورزشی ،تفریحی و گذران اوقات فراغات ،بهداشاتی -
درمانی ،میزان تراکم جمعیت و همپیوندی فضایی شبکهی معابر شهر اردبیل به عنوان متغیرهای تبیینای (مساتقل) در
نظر گرفته شد و تعداد مؤسسات مالی و اعتباری موجود در محالت نیز به عنوان متغیر وابسته مد نظر قارار گرفات.
نقشه میزان  R2محلی برآورد شده در سطح محالت مختلف شهر اردبیل در قالب شکل ( )9نمایش یافته اسات .باا
توجه به اینکه این پارامتر در حالت موضعی میزان دقت مدل  GWRرا نشان میدهد ،فلذا میتوان گفت در جاهاایی
که این پارامتر بیشتر است ،میزان دقت مدل نیز باالتر از سایر محالت است.

شکل :9 -مقادیر  R2محلی برآورده شده در تبیین تغییرات توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل
(مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی بیانگر دقت باالی مدل در برآورد میزان تغییرات پاراکنش
مؤسسات مالی و اعتباری در سطح شهر اردبیل میباشد .میزان  R2و  R2تعدیل شده باه دسات آماده از مدلساازی
ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته به ترتیب برابر  0/88و  0/84میباشد .باید توجه داشته باشیم که هر چاه ایان
مقادیر به عدد  1نزدیکتر باشد ،به معنای آن است که متغیرهای توصیفی مورد استفاده توانستهاند به خاوبی تغییارات
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متغیر وابسته را تبیین کنند ،از این رو میتوانیم بگوییم که متغیرهای تبیینی (مستقل) استفاده شاده در ایان مرحلاه از
تحقیق به خوبی توانستهاند میزان تغییرات پراکنش فضایی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل را تبیین کنند.
با توجه به شکل ( )9میتوان گفت که میزان تبیین کنندگی مدل در محالت جنوب شرقی و شامال غربای شاهر
اردبیل به مراتب بسیار بیشتر از سایر محالت است .این محالت با رنگ قرمز نمایش یافته است .در خروجی نهاایی
مدل ،نواحیای که به رنگ آبی نمایش داده شدهاند نسبت به نواحی قرمز رنگ از دقت پایینتری در تبیاین تغییارات
پراکنش مؤسسات مالی و اعتباری برخوردار هستند .در کل مقادیر  R2محلی در همهی نواحی شهر اردبیل بااالتر از
 0/5میباشد که نشان از توان باالی تبیینکنندگی معیارهای به کار برده شده در مدل است.
در مدلسازی رگرسیون وزنی جغرافیایی برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده از مدل و سانجش دقات آن
باید چندین مورد رعایت شود .اول اینکه بین متغیرهای توضیحی (مستقل) نباید هم خطی وجود داشته باشاد .چارا
که در صورت وجود هم خطی در بین متغیرها ،میازان عامال تاورم واریاانس (VIF) 1بااال خواهاد رفات (در مادل
رگرسیون وزنی جغرافیایی میزان  VIFنباید باالتر از  7/5باشد) و نتایج مدل غیر قابل اعتماد خواهد شاد .ثانیاا باین
مقادیر باقیمانده محاسبه شده خودهمبستگی فضایی وجود نداشته باشد و ثالثا اینکه تعداد شاروط محاسابه شاده در
محالت شهر کمتر از  30و بیشتر از صفر باشد (به عنوان یک قانون سر انگشتی به نتاایج مرباوط باه عوارضای کاه
دارای تعداد شرط بیشتر از  ،30کمتر از صفر و یا صفر هستند ،نباید اعتماد کرد (عساگری .)116 :1390 ،از ایان رو
در تحقیق پیش رو از تابع حداقل مربعات معمولی 2به منظور تعیین مقاادیر  VIFدر راساتای انتخااب متغیرهاای باا
کمترین میزان تورم واریانس ،از مدل خودهمبستگی موران جهانی به منظور محاسبهی خودهمبساتگی فضاایی باین
مقادیر باقیمانده حاصل از تفاوت بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر برازش شده و همچنین باه منظاور تعیاین تعاداد
شرط نیز به بررسی نتایج مدل پرداختیم .نتایج مشاهده شده بیانگر میزان  VIFپاایینتار از  5و عادم خودهمبساتگی
فضایی بین مقادیر باقیمانده بود .همچنین بیشینهی شروط مشاهده شاده در نتاایج باه دسات آماده از مادل ،16/81
متوسط تعداد شرطها  8/95و کمینهی آن نیز برابر با  6/61بوده است .نتایج مجمو این بررسیها حاکی از دقات و
صحت نتایج مدلسازی صورت گرفته در تحقیق حاضر است.
از دیگر مواردی که در خروجی نهایی مدل رگرسایون وزنای جغرافیاایی مایتاوان نقشاهساازی کارد ،ضارایب
رگرسیون محلی به دست آمده برای هر یک از متغیرهای توضیحی دخیل در مدل است .ضارایب محلای مایتواناد
مثبت و یا منفی باشد .به عنوان مثال ضرایب رگرسیون محلی برای متغیر تراکم جمعیت و همپیوندی فضایی شبکهی
معابر منفی میباشد ،این امر حاکی از آن است که در محالت با تراکم باالی جمعیت ،شدت تمرکز مؤسسات مالی و
اعتباری کمتر است .در حالیکه ضرایب رگرسیون محلی برای متغیرهای تراکم کاربریهای اداری ،آموزشی ،تجااری،
تفریحی و درمانی مثبت بوده است .این مسئله بیانگر این است که با افزایش تراکم کاربریهای ماذکور بار تاراکم و
تعداد مؤسسات مالی و اعتباری در هر یک از نواحی افزوده میشود و باالعکس .نقشاههاای تهیاه شاده از ضارایب
محلی متغیرهای توضیحی در ادامه به نمایش در آمده است.
)Variance Inflation Factor (VIF
Ordinary Least Squares

1
2
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ضرایب رگرسیون محلی کاربری اداری

ضرایب رگرسیون محلی کاربری آموزشی

ضرایب رگرسیون محلی کاربری تجاری

ضرایب رگرسیون محلی کاربری تفریحی

ضرایب رگرسیون محلی کاربری درمانی

ضرایب رگرسیون محلی تراکم جمعیت

ضرایب رگرسیون محلی همپیوندی فضایی شبکه معابر

شکل :10 -ضرایب رگرسیون برآورد شده برای متغیرهای توضیحی استفاده شده در مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی
(مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،
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مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با استفاده از مقادیر کلیهی معیارهای مستقل (توضیحی یا تبیینی) استفاده شده در
فرایند مدلسازی به پیشبینی مقادیر متغیر وابسته (تعداد مؤسسات مالی و اعتباری و محل استقرار آنها) مایپاردازد.
در شکل ( )11میتوان نتایج این پیشبینی را مشاهده نمود .با توجه به شکل مذکور میتوان دریافت که مدل استفاده
شده به خوبی توانسته است محل استقرار و تعداد مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل را پیشبینی نماید .بر اساس
برآوردهای مدل نهایی میتوان متوجه شد که محل تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری بیشتر متناظر بر موقعیت مکاانی
هسته مرکزی شهر اردبیل و محالت قدیمیای چون؛ بازار ،طوی ،سرچشامه ،اوچ توکاان ،مالهاادی ،کاوی معماار،
دروازه ،درگاهی و سایر محالت مرکزی شهر اردبیل و تقاطعهایی چون چهارراه امام خمینی ،میادان شاریعتی ،اماام
حسین ،فجر ،عالیقاپو ،باغمیشه ،پیرعبدالملک و  ...میباشد.

شکل :11 -مقادیر پیشبینی شده مؤسسات مالی و اعتباری و محل استقرار آنها
(مأخذ :تحقیقات نگارندگان)1395 ،

بر اساس مشاهدات واقعی در سطح شهر اردبیال و مقاادیر پایشبینای شادهی مناتج از مادل رگرسایون وزنای
جغرافیایی میتوان متوجه شد که بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل در بخش مرکزی شهر تمرکز یافتهاناد.
تمرکز خوشهای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل در هستهی مرکزی این شهر هم مایتواناد نتیجاهی
تمرکز کاربریهای مکمل این فعالیتها (از جمله کاربریهای تجاری ،خدماتی و اداری که هر روزه به تبادالت مالی
میپردازند) باشد و هم عامل مؤثر بر اقبال صاحبان مشاغل و حرفهها و ادارات در مکانیابی فعالیتهایشان در جاوار
مؤسسات مالی و در نتیجه تمرکز این فعالیتها .چرا که بانکهاا و مؤسساات ماالی و اعتبااری نهادهاایی تقاضاا و
عرضه محور (مشتری محور) بوده و فعالیتهای خود را در مکانهایی عرضه میکند که تقاضاایی (مشاتری) وجاود
داشته باشد .پس به نظر میرسد این کاربریها در تمرکز فضایی خود از الگوی فضایی کاربریهای تجاری ،خدماتی
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و اداری نیز تبعیت کرده باشد .عامل دیگر مؤثر بر تمرکز فضایی بانکها در بخش مرکزی شهر به رشد ادواری شهر
از مرکز به پیرامون برمیگردد .از این رو طبیعی به نظر میرسد تجمع این فعالیتها در بخش مرکزی شاهر بیشاتر و
در نواحی پیرامونی آن کمتر باشد.
نتیجهگیری
تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهدافی چون ارزیابی نحوهی توزیاع فضاایی مؤسساات ماالی و اعتبااری و
تعیین الگوی مکانی  -فضایی توزیع این عناصر در سطح شهر اردبیل ،سنجش ارتباط باین عامال تاراکم جمعیات و
تعداد مؤسسات مالی و اعتباری موجود در سطح محالت شهر و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضاایی مراکاز ماالی
شهر اردبیل انجام شده است .در این راستا از ابزارهای آمار فضایی موجود در نرمافازار  ArcGISو  GeoDaاساتفاده
نمودیم .به عنوان مثال به منظاور بررسای الگاو و جهات توزیاع فضاایی مؤسساات ماالی و اعتبااری از مادلهاای
نزدیکترین همسایگی و بیضی انحراف استاندارد ،جهت بررسی خودهمبستگی فضایی بین عامل جمعیات و میازان
پراکنش مؤسسات مالی از شاخص دومتغیره موران و برای مدلسازی عوامل مؤثر بر توزیع فضایی مراکز مالی مساتقر
در شهر اردبیل از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده کردیم.
نتایج تحلیلهای صورت گرفته بیانگر این است که اوال مؤسسات مالی و اعتبااری موجاود در شاهر اردبیال باه
صورت خوشهای در مرکز شهر و در جهت جغرافیایی شمالی  -جنوبی و در راستای خیابانهای شعاعی منشاعب از
مرکز شهر استقرار یافتهاند .ثانیا در مکانیابی و جانمایی این تسهیالت به عامل جمعیتای کمتار توجاه شاده اسات و
ارتباط معنیدار مثبت ولی ضعیفی بین متغیر تراکم جمعیت و تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیال
وجود دارد .چرا که شاخص موران محاسبه شده برای تحلیل ارتباط بین دو متغیر مذکور بسایار پاایین ( )0/27باوده
است .ثالثا اینکه نتایج به دست آمده از بکارگیری ابزارهای حداقل مربعات معماولی و رگرسایون وزنای جغرافیاایی
نشان داد که متغیرهایی از قبیل تراکم جمعیت ،همپیوندی فضایی شبکه معابر ،تراکم کاربریهای تجااری ،تفریحای،
ورزشی و گذران اوقات فراغت ،آموزشی و فرهنگی ،اداری و تراکم کاربریهای بهداشاتی درماانی باا  R2برابار باا
 0/88و  R2تعدیل شده  0/84در تغییرات پراکنش فضایی  -مکانی مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل مؤثر باوده
است .مقادیر مربوط به  R2تعدیل شده بیانگر این است که میزان  0/84از تغییرات پراکنش فضایی مؤسسات مالی و
اعتباری شهر اردبیل با استفاده از متغیرهای نام برده شده ،تبیین میگردد.
با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیلهای صورت گرفته در فرایند تحقیق مشخص شاد کاه هساتهی مرکازی
شهر اردبیل در رقابت با محدودههای پیرامونی آن جذابیت بیشتری برای استقرار مراکز مالی و اعتباری این شهر دارد
و تعداد بیشتری از این مؤسسات در بخش مرکزی شهر تمرکز پیدا کردهاند .عوامال متعاددی در تمرکاز و پاراکنش
مؤسسات مالی و اعتباری در هستهی مرکزی شهر اردبیل میتواند مؤثر باشد که یکی از این عوامال عامال مرکزیات
است .این عامل با توجه به دسترسیپذیری باالیی که برای مناطق مرکزی شهر ایجاد میکند ،باعث جذب مراکز مالی
شهر و ایجاد رقابت در بین آنها برای تصاحب مکانی برای استقرار خود در نزدیکای محاالت مرکازی شاهر شاده
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است .الگوی شبکهی ارتباطی (خیابانهای) شهر اردبیل با ایجاد دسترسیپذیری بسیار باال برای محالت مرکزی شهر
شاهدی بر این مدعاست.
جدای از عامل مرکزیت و دسترسیپذیری باال در مرکز شهر ،تمرکز بیش از حد کاربریهای مکملِ مؤسسات مالی
و اعتباری نیز میتواند در اقبال بیشتر کنشگران و عامالن اقتصادی شهر در مکانیابی و جانمایی مؤسسات مالی خود
در مرکز شهر مؤثر واقع شود .چرا که تمرکز بیشتر این کاربریها در مرکز شهر ،مراجعین بیشتری را به مرکزیت ثقل
جغرافیایی این شهر جذب میکند و در نهایت نیاز به پول برای برقاراری معاامالت و اماور تجااری و ماالی ماردم،
مشتریهای بیشتری را جذب مراکز مالی شهر میکند .همچنین باا توجاه باه تقاضاا محاور (مشاتری محاور) باودن
فعالیتهای بانکی این مسئله بسیار منطقی به نظر میرسد که تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مجاورت و
همسایگی نواحی با تراکم باالی کاربریهای تجاری ،خدماتی و اداری نسبت به سایر نواحی بسیار بیشتر باشد .وجود
همبستگی مثبت بین متغیرهایی چون تراکم بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تراکم کاربریهای تجااری ،اداری،
درمانی در نتایج به دست آمده از خروجی مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی تبیین کننده این مسئله است.
با توجه به اینکه مکانیابی و استقرار امکانات و تسهیالت شهری تابعی از تراکم جمعیت بوده و این تسهیالت در
راستای تامین و برآوردن نیازهای روزمره جمعیت ساکن در محالت مختلف جانمایی میشوند .انتظار ما بر این بود که
بین تراکم جمعیت و تعداد مؤسسات مالی و اعتباری موجود در محاالت شاهری ارتبااط و خودهمبساتگی فضاایی
قویای وجود داشته باشد و پراکنش فضایی این مؤسسات تابعی از پراکنش جمعیت شهر اردبیل باشد .در حالیکه در
شهر اردبیل اینچنین نبوده و محالت با تراکم باالی جمعیت (محالت غربی شهر اردبیل) ایان شاهر ساهم انادکی از
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موجود را دارا بودند و این مؤسسات بیشتر در محالت مرکزی شهر تمرکز پیادا
کرده بودند .این مسئله میتواند موجب زحمت شهروندان ساکن در این محالت (محالت پرتاراکم غربای) و ساایر
محالت پیرامونی شهر شود .هزینههای ناشی از ایاب و ذهاب و هزینههای زمانی که برای دسترسی به این تسهیالت
متحمل میشوند جزء ملموسترین هزینههاست .هزینههای ثانویهای چون آلودگی صاوتی و آلاودگی هاوا ،ازدحاام
ترافیکی و عدم کشش خیابانهای مرکزی شهر و در نتیجه ایجاد راهبندان و مزاحمت به ساکنین هستهی مرکزی شهر از
دیگر هزینههای قابل تصور میباشد .که مورد اخیر در حال حاضر در وضعیت ترافیکی شهر اردبیل قابل مشاهده است.
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